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PL
Rhythmic Accidents to seria plakatów, które zaprojektowałem jako wizualne interpreta-
cje eksperymentalnej muzyki elektronicznej spod znaku techno. Rytm, kompozycja czy 
faktura to pojęcia wspólne, tak dla muzyki jak i sztuk wizualnych. Szczególnie projekto-

muzycznych, w których niezwykle ważne jest operowanie dynamiką, kontrastem czy 
napięciami wynikającymi pomiędzy zestawionymi elementami składowymi. Prezento-
wane plakaty abstrakcyjne powstały na bazie poszukiwań i interpretacji tych zbieżności. 
Kluczowym jednak celem podczas projektowania był proces wyłapywania i zastosowania 

możliwości proceduralnych. Podobnie interpretowana przeze mnie muzyka w swojej 
dużej części polega na projektowaniu dźwięków często wynikających z eksperymentu 
oraz odnajdywania zaskakujących rezultatów przy pomocy współczesnych technologii. 
W zamierzeniu ostateczna forma moich projektów bliższa jest jednak środkom wyrazu 

muzycznych, które w dużej części tworzone są przy pomocy syntezatorów analogowych 
lub ich doskonałych cyfrowych emulacji.
Podczas wystawy będzie można zobaczyć 14 plakatów inspirowanych konkretnymi pły-
tami. 

EN
Rhythmic Accidents is a series of posters that I have designed as visual interpretations 
of experimental techno electronic music. Rhythm, composition and texture are common 
concepts in both music and the visual arts. In my opinion, graphic design in particu-
lar has a lot to do with the process of creating musical works, in which it is extremely 
important to operate with dynamics, contrasts and tensions arising between the juxta-
posed components. The abstract posters displayed are based on the exploration and 
interpretation of these similarities. However, the key design goal was to catch and apply 
the so-called happy cases with the help of modern 3D graphics tools and their procedu-
ral possibilities. Likewise, music interpreted by me is largely based on designing sounds 

-

expression used in graphic techniques, which, in my opinion, correspond to the nature 
of the interpreted musical pieces, which are largely created with the use of analogue 
synthesisers or their perfect digital emulations.
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